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समदु्रककनारी असलेल्या भव्य हवेलीत एक वदृ्ध श्रीमिंत उमराव राहात होता. 
त्या ी पत्नी आणि मलुिं या जर्गात नव्हती. त्याला फक्त एक छोटीशी नात होती. पि 
त्याने तत ा  हेरा आयषु्यात कधी पाहहला नव्हता. तो तत ा ततरस्कार करत असे. 
कारि ततच्या जन्माच्यावेळी त्या ी लाडकी मलुर्गी हे जर्ग सोडून रे्गली होती. 
हवेलीतील वदृ्ध दाई त्याच्याकड ेतान्ही नात घेऊन आली तेव्हा त्याने शपथ घेतली 
की आयषु्यात कधी  तत  ेतोंड कधी बघिार नाही.   

मर्ग तोंड कफरवनू तो णिडकीतून बाहेर समदु्राकड ेपाहू लार्गला आणि आपल्या 
मतृ मलुीसाठी आसवे ढाळू लार्गला. शवेटी त्या  ेलािंब केस आणि दाढी कमरेच्या 
िालपययत वाढून त्याच्या िु ीला लपेटत िाली रे्गली आणि फरशीच्या भेर्गािंमध्ये 
रुळू लार्गली. त्याच्या वाहत्या अश्रुिं ा ओघ समदु्राला जाऊन ममळाला.    



दरम्यान, त्याच्या नाती ी देिभाल करिारे कुिी 
नव्हते. वदृ्ध दाई कधीकधी ततला िायला उरलेसुरले अन्न 
आणि अिंर्गावर घालायला फाटके कपडे देत असे. हवेलीतील  
नोकर ततला “च िंधी” असे च डवत, ततच्या फाटक्या 
कपडयािं ी हटिंर्गल करत, ततला मारहाि करून घराबाहेर 
हाकलत. मर्ग च िंधी अनवािी पायािंनी रडतरडत फाटक्या 
कपडयािंत बाहेर जाऊन झुडपािंमध्ये दडून बसत असे.   



अशा ररतीन ेच िंधी मोठी होत रे्गली. ततला  ािंर्गले अन्न आणि कपड े
ममळत नसत. ती शतेािंत आणि र्गल्लीबोळािंमध्ये कफरून हदवस घालवत असे. फक्त 
एक र्गुरािी तत ा ममत्र होता. तो आपली छोटीशी बासरी सरेुल वाजवत असे. त े
ऐकून च िंधी आपली तहानभकू, थकवा, थिंडी आणि साऱ्या अड िी ववसरून जात 
असे. ती बासरीच्या र्गोड सरुािंवर ना त असे. ततच्यासोबत र्गुराख्या  ेबदकसदु्धा 
ना  ूलार्गत. 

एकदा लोक आपापसािंत बोल ूलार्गले की सम्राट येिार आहेत, त्यािंनी 
शहरातील सवय उमरावािंना एका मेजवानी  ेतनमिंत्रि हदले आहे आणि त्यावळेी 
त्यािं ा एकुलता एक राजपतु्र आपल्या पत्नी ी तनवड करिार आहे.  



हे शाही तनमिंत्रि समुद्रामारे्ग वदृ्ध उमरावाच्या हवेलीतही 
पोहो ले. वदृ्ध अजूनही णिडकीनजजक बसला होता. त्या े लािंब पािंढरे 
केस िु ीला लपेटलेले होत.े त्याच्या डोळयािंतून अश्रुिं ा प्रवाह वाहत 
होता. नोकरािंनी त्यािंच्याकड ेसम्राटा े तनमिंत्रि सोपवले.  

सम्राटा े तनमिंत्रि पाहून वदृ्धाने आपले डोळे पुसले. त्याने आपले 
केस आणि दाढी कापण्यासाठी नोकरािंना एक मोठी कात्री आिायला 
सािंचर्गतली. लािंब केसािंमुळे तो हाल ाल करू शकत नव्हता आणि जिू 
एक कैदी बनला होता. मर्ग त्याने आपले ककिं मती कपड ेआणि दाचर्गने 
मार्गवून अिंर्गावर घातले. सम्राटाला नजर करण्यासाठी त्याने नोकरािंना 
आपल्या पािंढऱ्याशुभ्र घोडयावर सोने आणि रेशीम लादायला सािंचर्गतले.  



दरम्यान शहरात  ाललेल्या र्गप्पा च िंधीन ेऐकल्या. आपि त्या मेजवानीला 
जाऊ शकत नाही, म्हिून ती स्वयिंपाकघराच्या दारात बसनू रडू लार्गली. ततला 
रडताना पाहून वदृ्ध दाई ततच्या वदृ्ध उमराव आजोबािंकड ेरे्गली आणि त्यािंना ववनिंती 
केली की त्यािंनी त्यािंच्या नातीला सम्राटाच्या मेजवानीत सोबत न्यावे.  

पि वदृ्ध मािूस दाईवर च डला आणि ततला तोंड र्गप्प ठेवण्यास बजावले. 
नोकर हसनू म्हिाले, “च िंधी आपल्या फाटक्या कपडयात िुश आहे. हदवसभर ती 
र्गुराख्यासोबत िेळत असत.े ततला असिं  राहू दे. हे  बरिंय ततच्यासाठी.“  

वदृ्ध दाईने दोन-तीन वेळा च िंधीच्या आजोबािंना ववनिंती केली की त्यािंनी 
च िंधीला सोबत न्याव.े पि दरवेळी दाईकड ेत्यािंनी करडी नजर टाकली, ततला कडवट 
शब्द ऐकवले. शवेटी नोकरािंनी दाईला मारहाि करत, मशव्या देत हाकलनू हदले.   

रडवेली होऊन दाई च िंधीला शोध ूलार्गली. पि तोवर आ ाऱ्यान ेततला 
स्वयिंपाकघराच्या दारातून बाहेर काढले होत.े सम्राटाच्या मेजवानीस आणि नतृ्य 
काययक्रमात आपि जाऊ शकत नाही, या  ेआपल्याला फार द:ुि होत आहे, हे 
सािंर्गण्यास च िंधी र्गुरािी ममत्राकड ेरे्गली.   



हे ऐकून र्गुराख्याने च िंधीला िुश करत म्हटले, “आपि दोघे ममळून 
सम्राटाला भेटायला शहरात जाऊ. ततथल्या छान छान र्गोष्टी बघ.ू” पि च िंधी 
द:ुिाने आपल्या अिंर्गावरच्या फाटक्या कपडयािंकड ेआणि अनवािी पायािंकड ेपाहू 
लार्गली. मर्ग र्गुरािी बासरीवर मधरु सरू आळव ूलार्गला. त्यामळेु च िंधी आपले 
द:ुि आणि अड िी ववसरून रे्गली. र्गुराख्याने तत ा हात पकडला आणि दोघे 
आनिंदान ेरस्त्यावरून ना त ना त शहराकड ेकू  करू लार्गले.  



थोड ेदरू रे्गल्यावर घोडयावर स्वार झालेला, सुिंदर कपड ेघातलेला एक 
देििा तरूि त्यािंच्याजवळ येऊन थािंबला. त्याने सम्राटाच्या महालाकड े
कोिता रस्ता जातो, असे त्यािंना वव ारले. तेसदु्धा ततथे  जात आहेत, हे 
ऐकून तो घोडयावरून उतरला आणि त्यािंच्यासोबत रस्त्यावरून  ाल ूलार्गला.  

काही वेळाने, रु्गरािी आपली बासरी काढून वाजवू लार्गला. तरूिाने 
च िंधीच्या सुिंदर  ेहऱ्याकड ेपाहहले आणि तो ततच्या पे्रमात  पडला. त्याने 
च िंधीला लग्ना ी मार्गिी घातली.  

पि च िंधीने फक्त हसनू सोनेरी केस असलेले आपले डोके हलवले.  

“तुम्ही एका रु्गरािी मलुीला आपली पत्नी बनवलिंत तर तुमच्या 
सग्यासोयऱ्यािंना लाज वाटेल. रात्री सम्राटाच्या मेजवानीत कुिा उमरावाच्या 
मलुीला मार्गिी घाला. माझ्यासारख्या र्गरीब मलुीला त्रास देऊ नका.” 

पि ततच्या नकारानिंतर बासरीतून जास्त मधुर सरू तनघू लार्गले आणि 
तततका  तो तरूि च िंधीच्या पे्रमात िोल बुडू लार्गला. शवेटी आपल्या 
प्रामाणिकपिा ी िात्री पटवनू देण्यासाठी त्याने च िंधीला रात्री बारा वाजता 
मेजवानीत येण्या  ेआमिंत्रि हदले. त्याने ततला रु्गरािी आणि बदकािंसोबत, 
अिंर्गावरच्या फाटलेल्या कपडयािंत अनवािी  महालात येण्यास सािंचर्गतले. 
ततथे तो सम्राट आणि उमरावािंसमोर ततच्यासोबत नत्य करेल आणि आपली 
वाग्दत्त वध ूम्हिून तत ा स्वीकार करेल, असे त्याने िात्रीपवूयक म्हटले.  



मर्ग रात्र झाली आणि महाल प्रकाश आणि सिंर्गीताने उजळून तनघाला. 
सम्राटासमोर सवय उमराव आणि जिया नतृ्य करू लार्गल्या. घडयाळात बारा  े
ठोके पडले तेव्हा च िंधी, र्गुरािी आणि त्या ी बदकिं  यािंनी महालात प्रवेश केला. 
त ेथेट नतृ्य सभार्गहृात रे्गले. त्यािंना पाहून उमराव हस ूलार्गले आणि जिया 
कुजबजु ूलार्गल्या. दरूवर बसलेले सम्राट आश्चयायने च िंधी, र्गुरािी आणि बदक 
यािंच्या कवायतीकड ेबघ ूलार्गले.   



पि त ेमसिंहासनासमोर आले तसे सम्राटाच्या शेजारी बसलेला 
च िंधी ा वप्रयकर उठला आणि च िंधीजवळ रे्गला. त्याने तत ा हात हातात 
घेऊन सर्गळयािंसमोर ततच्या हाता े तीनवेळा  ुिंबन घेतले आणि मर्ग तो 
सम्राटाकड ेवळला.  

“वपताश्री!” तो म्हिाला, कारि तो  राजपुत्र होता, “मी माझ्या 
पसिंती ी मुलर्गी तनवडलीय. ही  माझी सह ाररिी असेल. ती या 
देशातली सवायत सुिंदर मुलर्गी आहे, आणि सवायत र्गोडसुद्धा!” 



राजपुत्रा े बोलिे सिंपण्याआधी  र्गुरािी मुलर्गा आपल्या 
बासरीवर एक र्गोड धुन वाजवू लार्गला. जिू काही जिंर्गलात पक्षी 
र्गात आहे, असे  वाटू लार्गले. अ ानक च िंधीच्या फाटक्या 
कपडयािं े रुपािंतर  मकदार रत्नजडीत रेशमी विािंमध्ये झाले. 
ततच्या डोक्यावर एक सोनेरी मुकुट हदसू लार्गला. ततच्या 
पाठीमारे्ग असलेली बदकािं ी झुिंड सुिंदर आणि महार्गड ेपोशाि 
घातलेले वराती बनले.  



आपली मलुर्गी म्हिून च िंधी ा स्वीकार करण्यासाठी सम्राट 
आपल्या जारे्गवरून उठला. त्या वेळी नव्या राजकन्येच्या सन्मानाथय शाही 
ततुारी आणि ढोल वाजू लार्गले. बाहेर लोक आपापसािंत बोल ूलार्गले, 
“बघा! राजपतु्राने आपली पत्नी म्हिून देशातल्या सर्गळयात र्गोड मलुी ी 
तनवड केलीय.”   



पि त्यानिंतर कुिी त्या बदकािं ी झुिंड पुन्हा कधी पाहहली नाही. 
त्यािं े काय झाले, हे कुिालाही कळले नाही. वदृ्ध उमराव 
समुद्रककनारी असलेल्या आपल्या हवेलीत परतला. कारि त्याने 
आपल्या नाती े तोंड न बघण्या ी शपथ घेतली होती.  

तो आजही आपल्या णिडकीत बसलेला हदसतो. तुम्ही त्याला कधी 
भेटलात तर तुम्हाला हदसेल की तो समुद्राकड ेपाहात पवूीपेक्षा जास्त 
जास्त अश्रू ढाळत आहे.  

समाप्त  


